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Algemeen bestuur
aanwezig

-

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo

- Wijziging

Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, PaUwERSIRAEIE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikels I 19 en 1 1E bis van de nieuwe gemeentewet

JURIDISCH KADER

De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7,
vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van27 december 2012.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie, registratie en
sterilisatie van katten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van23 februari 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit
van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging

van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie

en

registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten.
Het algemeen politiereglement van de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
25 februari 2008; laatst gewijzigd in de zitting van de gemeenteraad van 19 maart 2018.
MOTIVERING

Vanaf 1 april dient de stad, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016
betreffende de identificatie, registratie en sterilisatie van katten, te voorzien in gecontroleerde
voeding en dient voldoende beschutting voorzien te worden op de plaatsen waar de zwerfkatten
worden vrijgelaten. Hierbij wordt voorgesteld om deze gecontroleerde voeding te organiseren op de
parking van de begraafplaats door middel van voederpassen en het aanbrengen van uiterlijke
kenmerken.

Gezien de korte periode om dit alles te realiseren, zouden we opteren om het systeem van de
voederpassen na een half jaar te evalueren en eventueel bij te stellen.

Vooraleer dit van start kan gaan, zal het artikel 94te(GAS) van het politiereglement aangepast
moeten worden waarbij het toegelaten wordt om zwerfkatten te voederen mits men in het bezit is
van een voederpas.

Op 29 maart 2018 hechtte het college van Burgemeester en Schepenen zijn goedkeuring de
invoering van een voederpas.
Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van I mei 2018 aan de datum voor het
uitreiken van vergunningen voor terrassen te willen aanpassen van 1 april tot 1 oktober naar 1 april
tot 15 oktober.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 15 mei 2018 aan de regeling voor de
schutting van open terrassen te uniformrseren door de regels die gelden op de markt ook te laten
gelden voor andere terrassen.

ADVIES

I
F¡NAN CIELE VERANTWOORDING

I
BESLISSING
Artikel

1

Artikel 94ter van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt als volgt gewijzigd.

Het is verboden om wilde of verwilderde duiven of verwilderde huisdieren te voederen
behalve indien men beschikt over een voederpas voor het voederen van zwerfkatten.
Artikel2

Het aanvraagformulier voederpas, zoals toegevoegd aan deze beslissing, wordt door

de

gemeenteraad goedgekeurd.

Artikel3

ln artikel 16 van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt de datum
aangepast naar " 15 oktober".

"l

oktober"

Artikel4
ln artikel 18 $3: "Open terrassen" wordt de zinssnede "zijdelings afgesloten schutwanden met een
totale maximum hoogte van 1,80 m" vervangen door "zijdelings afgesloten schutswanden, in hoogte
beperkt tot 75 cm met daarboven een glazen invulling tot op maximum 1,60 m"
ArtikelS
Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het
gemeentedecreet en trei¡Ot in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 42 $3 van het gemeentedecreet, worden verzonden
aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van Gent.
STEMMING
Met eenparigheid van stemmen
Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 1
nteuwe gemeentewet)
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